Zápis
ze zasedání zastupitelstva města Liběchov
konaného dne 17. 12. 2014 od 18:00 hodin.
Přítomni: Ing. Pavel Dostál, Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil Janatka, Jan Rodr, Ing. Pavla Veverková,
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková
Omluveni: Zdeněk Miřatský, Josef Ulman
Neomluveni:

Zahájení
Zasedání zastupitelstva města zahájila v 18:00 hod. starostka města Ing. Vladimíra Zralíková, konstatovala
přítomnost sedmi z devíti členů zastupitelstva města a prohlásila zastupitelstvo města za usnášeníschopné.
Starostka prohlásila, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno. Informace podle ust. § 93 odst. 1)
zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním.
Upozornila všechny přítomné, že se pořizuje audio záznam z tohoto zasedání.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem byla starostkou navržena Ing. Pavla Veverková.
Starostka dala hlasovat o volbě zapisovatele.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo města volí zapisovatelem dnešního zasedání paní Ing. Pavlu Veverkovou.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:

p. Jaroslav Groh
p. Kamil Janatka

Starostka dala hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jaroslava Groha a Ing. Kamila Janatku.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Schválení programu
Starostka sdělila přítomným, že zápis z minulého zasedání ZM konaného 24. 11. 2014 byl zvolenými ověřovateli
podepsán, uložen u starostky a vyvěšen na Úřední desce městského úřadu a na internetu.
K zápisu bylo vzneseno doporučení zpřesnění zaznamenané dikce usnesení č. 16 z 24. 11. 2014 z důvodu právní
jistoty, které se týká odměn. Místostarostka se ujala slova a vysvětlila, že mzdovou účetní bylo doporučeno
zpřesnění usnesení o tabulku s návrhem odměn a dále o upřesnění usnesení, od kdy má být odměna vyplácena
v případě, že zastupitel je ve funkci člena zastupitelstva bez dalších funkcí, což v původním usnesení nebylo zcela
přesně konstatováno. Dodala, že vše bylo konzultováno na ministerstvu vnitra, které zaslalo své vyjádření o
doporučení zpřesnění z důvodu právní jistoty.
Starostka přečetla návrh usnesení a dala o něm hlasovat.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo města v souladu s ust. § 72 a 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměny za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města a místostarosty:
Měsíční odměna
celkem
(v Kč)
10.000
10.000
1120
880
360

Funkce
1. místostarosta
2. místostarosta
předseda výboru
člen výboru
člen zastupitelstva města

Odměna za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva ve funkci místostarosty, předsedy výboru nebo
člena výboru bude poskytována měsíčně ode dne zvolení do příslušné funkce.
Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva obce bez dalších funkcí, bude poskytována měsíčně ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se jako člen
zastupitelstva obce zúčastní.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Starostka předložila zastupitelstvu města ke schválení návrh programu zasedání, který byl zveřejněn na úřední
desce a na pozvánce s tím, že navrhuje doplnění programu v bodě č. 3 o rozpočtové opatření č. 3. Dotázala se, zda
zastupitelé souhlasí s doplněním programu a dala hlasovat.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo města schvaluje doplnění programu, bodu č. 3 o rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva města:
1. Zpráva starostky o činnosti
2. Jednací řád ZM
3. Rozpočtový výhled 2015 – 2019, rozpočtové provizorium pro rok 2015 a rozpočtové opatření č. 3
4. Volba členů výborů
5. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Ješovice
6. Žádost o směnu pozemků – smlouva o smlouvě budoucí
7. Žádost o výpůjčku přístřešku na pozemku st. č. 463
8. Vrácení poplatku podle OZV č. 1/2013 – majitelé domácích ČOV
9. Zajištění dopravní obslužnosti MHD - smlouva s ČSAD
10. Směrnice o finanční kontrole
11. Směrnice o poskytování cestovních náhrad
12. Dodatek ke stanovám DSO
13. Termíny ZM pro rok 2015
14. Různé
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

K bodu 1. – Zpráva starostky o činnosti
Starostka informuje o akcích, které proběhly – rozsvícení vánočního stromku, kde vystoupily děti ze ZŠ a MŠ
Liběchov. Děkuje panu Josefu Homolkovi za strom, panu Šiplovi, MŠ a ZŠ Liběchov, Dětskému domovu,
Zahradnické škole a všem, kteří pomáhali. Informuje o mikulášské nadílce v Liběchově a Ješovicích. Dále starostka
v bodech uvádí.
Předání úřadu – předávací protokol bude zveřejněn na webu města.
Havárie česel na ČOV – sdružená havárie česel z důvodu opotřebovaných částí. Závada odstraněna.
Zhasnul kotel ve zdravotním středisku – zhasíná při větší změně teploty, na vině je neodpovídající komín (zpráva
servisního technika pana Volemana).
Byla podepsána smlouva s ČEZ, kde město získalo slevu pro velkoodběry na ČOV 26%, pro maloodběry cca 15%.
U účtů obce vedených u KB byl změněn balíček služeb. Došlo k úspoře za poplatky. Peníze z termínovaného
vkladu, který byl od srpna vypovězen (nulový úrok) jsme převedly na spořící účet, který má úrok 0,4%.
Od firmy MONDI jsme zdarma získali 6 ks počítačů DELL včetně monitorů, klávesnic a myší. Tato výpočetní
technika bude použita na modernizaci počítačové sítě na městském úřadě, kde bude instalován server. V
současnosti server na úřadě není, data nejsou nijak zálohována, operační systém není podporován.
Starostka dala hlasovat, zda zastupitelé berou zprávu o činnosti na vědomí.

Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

K bodu 2. – Jednací řád ZM
Starostka předložila nový jednací řád zastupitelstva města, kterým je upravena příprava, svolání a průběh
zastupitelstva, jednání a usnášení zastupitelstva, kontrola plnění jeho usnesení další otázky týkající se rozhodování
zastupitelstva města na jeho zasedáních. Stávající jednací řád je z roku 2000 a není již v souladu s platnými
normami. Jednací řád bude uveřejněn na webových stránkách města.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo města schvaluje jednací řád zastupitelstva města Liběchov.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

K bodu 3. – Rozpočtový výhled 2015 – 2019, rozpočtové provizorium pro rok 2015 a rozpočtové opatření č. 3
Starostka předložila zastupitelstvu rozpočtový výhled, rozpočtové provizorium a rozpočtové opatření č. 3, kde
uvádí konkrétní změny položek rozpočtu. K rozpočtovému provizoriu uvádí, že se rozpočet města bude schvalovat
na začátku příštího roku a že je třeba se řídit po dobu, než bude rozpočet na rok 2015 schválen pravidly
rozpočtového provizoria. K materiálům nebyly vznešeny žádné dotazy. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled 2015 – 2019.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015 do doby, než bude schválen rozpočet na rok
2015.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

K bodu 4. – Volba členů výboru
Předsedající uvedla, že na ustavující schůzi nebyli zvoleni členové jednotlivých výborů. Vyzvala členy zastupitelstva
města k podání návrhů na funkci členů finančního a kontrolního výboru a výboru pro sport a kulturu.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva města pan Ing. Kamil Janatka navrhl zvolit do funkce člena
finančního výboru pana Jana Říhu a paní Ivetu Kudriovou. Do funkce člena kontrolního výboru pana Zdeňka
Miřatského a pana Ing. Pavla Dostála.
Byl podán následující návrh: člen zastupitelstva města pan Ing. Štěpán Hladký navrhl zvolit do funkce člena výboru
pro sport a kulturu pana Jaroslava Groha a paní Hanu Štruplovou.
Navržení kandidáti se členstvím souhlasí. K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru pana Jana Říhu a paní Ivetu Kudriovou.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru pana Zdeňka Miřatského a Ing. Pavla Dostála.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo města volí členy výboru pro sport a kulturu pana Jaroslava Groha a paní Hanu Štruplovou.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

K bodu 5. – Žádost o prodej pozemku v k.ú. Ješovice
Starostka požádala místostarostku o uvedení tohoto materiálu. Místostarostka uvedla, že pan J. H. požádal o
odkoupení části pozemku č. 758 v k.ú. Ješovice. Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2014 tento prodej schválilo,
včetně podmínky, že žadatel uhradí městu finanční náklady spojené s prodejem pozemku.
Nově vzniklým geometrickým plánem č. 178-82/2014 ze dne 30. 9. 2014 došlo ke zpřesnění vymezení stávající
cesty, čímž vznikl pozemek o výměře 109 m2, který je součástí celkové plochy, o kterou má pan J. H. zájem.
K bodu nebyly vznešeny žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 642 díl D o výměře 109 m2 odděleného geometrickým plánem
č. 178-82/2014 v k. ú. Ješovice za cenu 10 Kč/1 m2 panu J.H. a za podmínky, že žadatel uhradí městu finanční
náklady spojené s prodejem pozemku.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

K bodu 6. – Žádost o směnu pozemků – smlouva o smlouvě budoucí
Místostarostka uvedla tento materiál. Konstatuje, že manželé Ř. podali dne 14. 5. 2014 žádost o uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí (směnné). Návrh se týká směny pozemků v lokalitě Nad sklepem. Zastupitelstvo města dne 25.
6. 2014 rozhodlo o přesunutí projednání uvedené žádosti za zasedání po komunálních volbách. Zastupitelé o
návrhu diskutují a dohodli se, že návrh smlouvy tak jak je navržen neschválí, s tím, že je třeba s manžely Ř. dále
jednat, neboť město má zájem o zajištění příjezdové komunikace pro obyvatele bytových domů.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo města neschvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí s manžely Ř. a pověřuje místostarosty
města dalším jednáním v této věci.
Výsledek hlasování:
pro návrh: 7 proti návrhu: 0 zdržel se: 0
Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

K bodu 7. – Žádost o výpůjčku přístřešku na pozemku st. č. 463
Starostka uvedla, že Skauti Modrá Kotva Liběchov, podali žádost na zapůjčení přístřešku na pozemku st. č. 463 u
nově vybudovaného dětského hřiště naproti skautské klubovně. Ten by si upravili a uskladnili zde své lodě.
Zastupitelé s výpůjčkou souhlasili. Na zasedání dne 17. 9. 2014 byl chybně odsouhlasen záměr zápůjčky, resp. bylo
chybně zvoleno použití pojmu „zápůjčka“ (pro věci movité), je tedy třeba usnesení revokovat. Protože jde o
stavbu, tedy o nemovitost, je třeba schválit záměr „výpůjčky“ stavby. Na pracovním jednání zastupitelstva bylo
nakonec navrženo, že by lodě mohly být umístěny v suterénu pod zdravotním střediskem. Tento návrh byl se
Skauty prodiskutován. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo města revokuje usnesení bodu č. 7 zápisu, resp. č. 8 souhrnného usnesení ze dne 17. 9. 2014
týkající se záměru zápůjčky.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr pronájmu suterénních prostor pod zdravotním střediskem v Liběchově.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

K bodu 8. – Vrácení poplatku podle OZV č. 1/2013 – majitelé domácích ČOV
Starostka informuje o platnosti OZV č. 1/2013 o poplatku za zhodnocení pozemku výstavbou kanalizace. Tato
postihuje i vlastníky domácích ČOV. Někteří vlastníci domácích ČOV likvidovali odpadní vody již před výstavbou
kanalizace a město našlo způsob zmírnění tvrdosti vyhlášky pro majitelé domácích ČOV. Manželé Ž. poplatek již
zaplatili a je třeba jim vrácení schválit ve znění – dar na zmírnění tvrdosti OZV č. 1/2013.Starostka uvedla, že je
třeba nejprve revokovat usnesení, které znělo na dar za účelem pořízení a provozování domovní ČOV. Dále žádá
majitelé domácích ČOV, aby přišli osobně na úřad, kde bude s nimi tento problém s poplatkem a tvrdostí vyhlášky
dořešen. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo města revokuje usnesení bodu č. 9 zápisu, resp. č. 10 souhrnného usnesení ze dne 17. 9. 2014 –
dar obce.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru na zmírnění tvrdosti OZV č. 1/2013 z rozpočtu města Liběchov
paní L. Ž.ve výši 26 000,- Kč a panu M. Ž. ve výši 25 843,-Kč.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

K bodu 9. – Zajištění dopravní obslužnosti MHD – smlouva s ČSAD
Starostka informuje o jednání s ředitelem ČSAD o zajištění dopravní obslužnosti a předkládá smlouvu s ČSAD, kdy
nedochází k omezení počtu spojů. Zvýšila se maximální finanční spoluúčast města ze 193 000 Kč na 195 000 Kč za
rok. V průběhu ledna by měla proběhnout schůzka se starosty dotčených obcí a měst o plánované Pražské
integrované dopravě, která by měla platit od roku 2015.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění spojů ostatní dopravní
obslužnosti s dopravcem ČSAD Střední Čechy, a.s. na dobu určitou do 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

K bodu 10. – Směrnice o finanční kontrole
Při převzetí úřadu nebyla nalezena směrnice o finanční kontrole, která je důležitá pro správný chod úřadu. Jedná
se o pravidla kontroly hospodaření města i kontroly příspěvkové organizace města, což je ZŠ a MŠ Liběchov.
Směrnice bude zveřejněna na webových stránkách města. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo města schvaluje směrnici č. 1/2014 o finanční kontrole.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

K bodu 11. – Směrnice o poskytování cestovních náhrad
Další směrnice, která nebyla nalezena je směrnice o poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města a
zaměstnancům města. Směrnice bude zveřejněna na webových stránkách města. Starostka dala hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 22:
Zastupitelstvo města schvaluje směrnici č. 2/2014 – Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva města a zaměstnancům města Liběchov.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 22 bylo schváleno.

K bodu 12. – Dodatek ke stanovám DSO
Starostka informuje o dodatku ke stanovám DSO a o nutnosti jmenování zástupce pro výbor DSO. K materiálu
nejsou žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 23:
Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Liběchov, Želízy, Tupadly a
Dolní Zimoř „Boží Voda“ a jmenuje zástupce města pro výbor DSO pana Jana Rodra.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 23 bylo schváleno.

K bodu 13. – Termíny ZM pro rok 2015

Starostka předložila termíny jednání ZM na rok 2015. K návrhu nebyly vznešeny žádné protinávrhy.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 24:
Zastupitelstvo města schvaluje termíny jednání ZM v roce 2015 takto:
25. 2. 2015, 15. 4. 2015, 17. 6. 2015, 02. 09. 2015, 21. 10. 2015, 16. 12. 2015.
V případě potřeby bude svoláno jednání v mimořádném termínu.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 24 bylo schváleno.
K bodu 14. – Různé
a) Záměr pronájmu pozemků v k. ú. Liběchov.
Starostka informuje o skončení nájemní smlouvy mezi městem a SK Liběchov, kdy doba určitá vypršela 8. 11. a je
třeba tuto smlouvu obnovit a nechat schválit záměr pronájmu fotbalového hřiště a dalších pozemků. Slova se ujal
Ing. Štěpán Hladký, který informuje, jakých pozemků se záměr týká. Nikdo ze zastupitelů nemá žádné připomínky.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 25:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr pronájmu pozemků č. 589/2 (9559 m2), 350/1 (část) a st. p. č. 337
(11 m2), 338 (11 m2), 339 (11 m2), 340 (11 m2), 351 (207 m2), 352 (23 m2), 353 (25 m2), 354 (25 m2), 355
(25 m2),356 (25 m2), 357 (25 m2), 358 (25 m2), 359 (25 m2), 360 (28 m2), 361 (28 m2), 362 (28 m2), 363 (27
m2), 364 (27 m2), 365(20 m2), 475 (119 m2), 476 (48 m2), 477 (47 m2) v k. ú. Liběchov.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 25 bylo schváleno.

b) Záměr pronájmu volební místnosti v budově č. p. 40 v k. ú. Ješovice.
V říjnu skončila nájemní smlouva na dobu určitou, která se týkala pronájmu volební místnosti v budově č. p. 40
v Ješovicích, kde byla šicí dílna. Paní J. B. má o pronájem dále zájem. Je tedy nutné schválit a vyvěsit záměr o
pronájmu. Nikdo ze zastupitelů nemá žádné připomínky. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 26:
Zastupitelstvo města schvaluje záměr pronájmu volební místnosti v budově č. p. 40 v k. ú. Ješovice.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 26 bylo schváleno.
c) Cena vodného a stočného.
Starostka informuje, že by zastupitelstvo města mělo vzít na vědomí informaci o ceně vodného a schválit cenu
stočného, které zůstávají na rok 2015 stejné. Informuje o průměrné ceně vodného a stočného v České republice a
o cenách v jiných obcích. Liběchov má cenu pod průměrem v České republice. Místostarosta informuje o servisu
česlí na ČOV, o pravidelné kontrole a servisu, který když se zanedbá, náklady na opravu jsou mnohem větší.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 27:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o ceně vodného pro 2015 ve výši 26 Kč/m3.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 27 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo města schvaluje cenu stočného pro rok 2015 ve výši 42 Kč/m3.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 28 bylo schváleno.
d) Schválení počtu zaměstnanců od roku 2015 na dobu neurčitou
Starostka informuje o doporučení právního poradce, že není standardní schvalovat počty zaměstnanců na jeden
rok, především z toho důvodu, že většina zaměstnanců má smlouvu na dobu neurčitou. Město Liběchov
zaměstnává osoby na pozici účetní, matrikářka, administrativa a knihovna, uklízečka, řidič údržbář, údržbář.
Celkem 4,45 zaměstnanců. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo města schvaluje počet zaměstnanců s platností od 1. 1. 2015 takto: účetní, matrikářka,
administrativa a knihovna, uklízečka, řidič údržbář, údržbář. Celkem 4,45 zaměstnanců a další pracovníky
z Úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 29 bylo schváleno.
e) Gratulace občanům
Nyní se gratuluje všem každý rok od 70. narozenin. Současný návrh, který je používán ve většině obcí, je 65, 70,
75, 80, 85, 90 a nad 90 každý rok. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 30:
Zastupitelstvo města schvaluje gratulace občanům od 65 let, dále každý pátý rok a nad 90 let každý rok.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 30 bylo schváleno.
f) Vozový park města Liběchov
Starostka a místostarosta informují o technickém stavu vozového parku města.
a) Škoda Felicia – určená k prodeji. Byl vypracován odhad znalcem.
b) Dodávka KIA – bude určena k prodeji.
c) Avia – nikdo nemá oprávnění k řízení Avie.
d) Multikára – hledáme sponzora na pořízení nové multikáry.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 31:
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o stavu vozového parku města Liběchov.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 31 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 32:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej osobního automobilu značky Škoda Felicia za odhadní cenu.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 32 bylo schváleno.
g) Multikára a služba občanům
Starostka informuje o službě občanům ve formě dovozu uhlí, písku a štěrku , kdy se za jedno přivezení materiálu
bylo vybíráno 120 Kč a tyto peníze nebyly vkládány do pokladny. Multikára nemá funkční tachometr, město nemá

živnostenské oprávnění na provozování autodopravy a neplatí silniční daň (vozidla neslouží k výdělečné činnosti).
Navrhuje zachovat tuto službu občanům Liběchova a Ješovic, především důchodcům a sociálně slabším občanům.
Bude vypracován vnitřní předpis, který prokazatelně stanoví výši odměny za odvoz, kde bude započítána
amortizace, palivo, hodinová mzda pracovníků obce. Tato činnost bude nevýdělečná a veškeré příjmy z této
činnosti budou předány do pokladny města. Nesmí se jednat o službu pravidelnou. Starostka dala hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 33:
Zastupitelstvo města schvaluje vypracování vnitřního předpisu pro používání multikáry pro potřeby občanů
města Liběchov.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 33 bylo schváleno.
h) Pořizování audio záznamů na zasedáních ZM
Starostka informuje o konzultaci s právníkem nad pořizováním audiozáznamů ze zasedání. Aby nedocházelo ke
střetu zákonů, navrhujeme následující postup: na ZM bude pořízen audio záznam, který bude sloužit především
pro potřeby upřesnění a doplnění zápisu ze ZM, na následujícím ZM mohou být konstatovány dvě skutečnosti:
1. budou podány námitky a připomínky k zápisu ZM a záznam bude sloužit k řešení námitek. Po
nápravě nesrovnalostí bude zápis smazán.
2. nebudou podány námitky a připomínky k zápisu ZM, záznam bude smazán.
Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 34:
Zastupitelstvo města schvaluje pravidla o pořizování audio záznamů ze ZM.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 34 bylo schváleno.
i) Dobrovolný dar knihovně v Mladé Boleslavi
Starostka informuje o žádosti knihovny Mladá Boleslav o finanční dar. Dar byl v minulých letech poskytován ve
výši 5000 Kč za půjčování knih, které se po nějaké době vrátily zpět. Vzhledem k tomu, že knihovna zhruba rok
nefunguje z důvodu pracovní neschopnosti paní L. S., zastupitelé se shodli, že dar knihovně neschválí. Starostka
dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 35:
Zastupitelstvo města neschvaluje dar knihovně v Mladé Boleslavi.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 35 bylo schváleno.
j) Ceník inzerce Liběchovského zpravodaje
Starostka informuje o cenách inzerce Liběchovského zpravodaje a o úpravě ceny formátu A7.

Cena za formát stávající
A4 300,- Kč
A5 150,- Kč
A6 75,- Kč
A7 37,50 Kč

Cena za formát nová
A4 300,- Kč
A5 150,- Kč
A6 75,- Kč
A7 38,- Kč

Paní A. V. žádá o kontakty na ty, co přispívají do zpravodaje a vznáší dotaz, zda je možné komerční inzerci platit
bezhotovostně. Starostka sdělila, že nechá ověřit číslo účtu uvedené na webových stránkách města a že
bezhotovostní platba je možná. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 36:
Zastupitelstvo města schvaluje ceník inzerce Liběchovského zpravodaje:
Cena za formát nová
A4 300,- Kč
A5 150,- Kč
A6 75,- Kč
A7 38,- Kč
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 36 bylo schváleno.
k) Žádost o povolení použití znaku města na propagačních materiálech
Turistický spolek KČT Mašinka v Ješovicích požádal o povolení použití znaku města na propagačních materiálech.
Zastupitelé o věci diskutují. Shodli se, že žádosti vyhoví za podmínky poskytnutí náhledu propagačního materiálu
před jejich výrobou a distribucí. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 37:
Zastupitelstvo města schvaluje použití znaku města na propagačních materiálech KČT Mašinka, za podmínky
poskytnutí náhledu před jejich výrobou a distribucí.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 37 bylo schváleno.
l) Inventarizace
Starostka informuje o potřebě provedení inventarizace majetku a závazků prostřednictvím členů inventarizační
komise. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 38:
Zastupitelstvo bere na vědomí, že proběhne inventarizace majetku a závazků za rok 2014 dle směrnice o
inventarizaci.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 38 bylo schváleno.

m) Kontejnery na papír
V současné době není smluvně zajištěn odvoz sběrového papíru (modré kontejnery). Prozatím budou kontejnery
na papír vyváženy zaměstnanci města, zisk bude vložen do pokladny.
Pan J. Ř. má dotaz, kde všude jsou umístěny kontejnery na papír. Místostarostka odpovídá, že proběhne kontrola
a inventarizace majetku a monitoring optimalizace rozmístění kontejnerů.
Paní H. Š. má dotaz na interval vyvážení kontejnerů. Místostarosta odpovídá, že oranžové kontejnery jsou
vyváženy dle potřeby „na zavolání úřadu“ a vysvětluje problém, proč nebyl kontejner v daném místě vyvezen.
Starostka odpovídá, že plasty jsou vyváženy týdně. Starostka dala hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 39:
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nakládání se sběrovým papírem z kontejnerů.
Výsledek hlasování:

pro návrh: 7

proti návrhu: 0 zdržel se: 0

Ing. Pavel Dostál

pro

Ing. Kamil Janatka

pro

Josef Ulman

-

Jaroslav Groh

pro

Zdeněk Miřatský

-

Ing. Pavla Veverková

pro

Ing. Štěpán Hladký

pro

Jan Rodr

pro

Ing. Vladimíra Zralíková

pro

Usnesení č. 39 bylo schváleno.
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Starostka informuje o kontejnerech na textil. Jeden je u hřbitova v Liběchově a druhý v Ješovicích. Informuje,
že kontejnery jsou umístěny firmou, která obsah kontejnerů dále prodává. Ve Zpravodaji bude dotazník –
vyjádření názorů na tyto kontejnery a řešení otázky, zda by kontejnery nemělo vlastnit město Liběchov a
s textilem samo nakládat.
Na jaře budou instalovány velkoobjemové kontejnery plus kontejnery na nebezpečné odpady.
Informuje občany o plánovaném dotazníku zaměřeného na život v obci, který bude součástí únorového čísla
zpravodaje.
Dále probíhá diskuse na téma bioodpady. Každá obec musí mít sepsanou smlouvu s firmou, která bude
zajišťovat svoz bioodpadu, nebo si to obec zajistí sama (zřízení kompostárny atp.).
Zastupitel Ing. Janatka informuje o vánočním zpívání koled, které proběhne v Liběchově u vánočního stromu,
na Boží Vodě u Křížku a v Ješovicích u Lípy. Současně se bude předávat i betlémské světlo, které zajistí Skauti
Modrá kotva.
Paní N. vznáší požadavek, zda by nešlo umístit lampu VO za školou. Místostarosta sděluje, že situaci prověří.
Pan. V. D. sděluje, že nesvítí VO na cestě k nádraží.
Pan V. J. děkuje a chválí údržbáře města za úklid na Boží Vodě. Pan P. souhlasí a děkuje také.
Místostarosta vysvětluje způsoby úklidu města kolem komunikací (travnaté plochy a větve sahající do cesty).
Pan F. O. má dotaz na provoz ČOVky. Starostka vysvětluje, jak se o ČOV starat. Problém je, že chybí výkresová
dokumentace k rozvaděčům a celý systém ČOV dodávalo několik firem. Hovoří o závadách, které se vyskytly.
Místostarosta sděluje, že ve Zpravodaji bude zpráva o místě s problémem zacpávání potrubí a seznam věcí,
které nesmí přijít do kanalizace.
MUDr. Žáčková informuje o úpravě ordinační doby a o možnosti registrace dětí od 15-ti let věku.
Paní H. Š. se ptá na zajištění dětské lékařské péče. Paní starostka informuje o schůzce s hejtmanem o
možnostech lékařské péče (bude schůzka s mělnickou nemocnicí ne a dále s krajskou nemocnicí Mladá
Boleslav).
Zastupitel Ing. Hladký informuje o plánovaném sestavení kalendáře akcí na rok 2015 a o schůzce
s organizacemi a pořadateli těchto akcí, mimo jiné i z důvodu, aby nedošlo ke kolizi plánované akce s jinou
akcí.
Pan V. D. upozorňuje na potřebu úklidu proluky u řeznictví a odpadků u mlýna.
Paní H. Š. navrhuje, aby město mělo turistické známky a pohledy města.
Starostka informuje o použití pomístních názvů a prosí občany, kteří mají o tomto informace, nechť se dostaví
na městský úřad.

